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 Art. 7º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
 Edifício da Prefeitura Municipal de Primeiro de Maio, Em 22 de dezembro de 2021.

Bruna de Oliveira Casanova
Prefeita Municipal

Decreto  nº 5405/2021 de 22/12/2021
 Ementa: Abre Crédito Adicional Suplementar e da outras providências.
 O Prefeito Municipal de Primeiro de Maio, Estado do Paraná, no uso de suas atribui-
ções legais e das que lhe foram conferidas pela Lei  Orçamentária nº 768/2020 de 30/12/2020.
 Decreta:
 Artigo 1º - Fica aberto no corrente Exercício o Adicional Suplementar, no Orçamento 
Geral do Município, no valor de R$ 111.861,46 (cento e onze mil oitocentos e sessenta e um reais 
e quarenta e seis centavos), destinado ao reforço das seguintes Dotações Orçamentárias.
 Suplementação
 05.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
 05.002.00.000.0000.0.000. SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E 
   ADMINISTRAÇÃO
 05.002.04.122.0002.2.306. SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E 
   ADMINISTRAÇÃO
 75 - 3.3.90.39.00.00 01504 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 
   PESSOA JURÍDICA                            84.512,34
 10.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA DE SAÚDE
 10.003.00.000.0000.0.000. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 10.003.10.302.0011.2.317. MAC - PROGRAMA DO SAMU
 365 - 3.3.90.39.00.00 494 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 
   PESSOA JURÍDICA                             4.130,08
 10.003.10.302.0011.2.318. MAC - MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL
 394 - 3.3.90.39.00.00 01303 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 
   PESSOA JURÍDICA                            23.219,04
   Total Suplementação:                         111.861,46
 Artigo 2º - Para Decreto, servirá como recurso o Cancelamento de Dotações Orçamentárias, 
conforme discriminação abaixo, de acordo com o Artigo 43, § 1º, Inciso III da Lei Federal nº  4.320/64.
 Redução
 03.000.00.000.0000.0.000. PROCURADORIA JURÍDICA
 03.001.00.000.0000.0.000. ASSESSORIA JURÍDICA
 03.001.02.061.0002.2.304. PROCURADORIA E SERVIÇO ADMINISTRATIVO
 33 - 3.1.90.91.00.00 01000 SENTENÇAS JUDICIAIS                     111.861,46
   Total Redução:                         111.861,46
 Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor na da publicação, revogadas as disposições 
em contrário.
 Edifício da Prefeitura Municipal de Primeiro de Maio do Paraná, em  22 de dezembro 
de 2021.

BRUNA DE OLIVEIRA CASANOVA
Prefeita Municipal

LEI Nº 774/2021
 Disciplina a concessão de uso de máquinas, equipamentos, implementos do município 
a título oneroso, e dá outras providências
 A Prefeita Municipal de Primeiro de Maio, Estado do Paraná, no uso de suas atribui-
ções, conferidas pela Lei Orgânica do Município, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ela 
sanciona a seguinte:
 LEI: 

Capítulo I
DA CRIAÇÃO E OBJETIVOS

 Art. 1º - A Administração Municipal, visando o bem estar da população e o progresso do 
Município e objetivando incentivar o aumento da produtividade nas propriedades rurais, fica autorizada 
a efetuar cessão onerosa de máquinas e implementos integrantes do parque viário municipal, mediante 
o pagamento, pelos interessados, de preço público, a ser recolhido aos cofres do Município.
 Parágrafo Único.  Caberá à Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento a 
responsabilidade pela administração e fiscalização da utilização dos equipamentos e congêneres 
que trata esta lei.

Capítulo II
DISCIPLINA DO USO DOS EQUIPAMENTOS

 Art. 2º A cessão do uso dos equipamentos será disponibilizada aos produtores rurais 
que previamente se cadastrarem junto à Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento.
 § 1º Para a realização do cadastro de que trata o "caput", o produtor rural deverá, 
necessariamente, apresentar os seguintes documentos:
 I - Cadastro de Produtor Rural - CAD/PRO;
 II – Nota Fiscal de Produtor Rural do exercício anterior - NFP;
 III - Declaração de Aptidão ao Pronaf - DAP;
 IV - Matrícula atualizada do imóvel, obtida junto ao Cartório de Registro de Imóveis;
 V - Cédula de Identidade - C.I;
 VI - Cadastro de Pessoas Físicas - CPF;
 VII - Certificado de Cadastro de Imóvel Rural - CCIR;
 VIII - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR;
 IX – Carteira Nacional de Habilitação compatível – CNH.
 Art. 3º A cessão do uso somente será deferida ao produtor rural que atender às 
seguintes exigências:
 I - realizar roçadas para melhorar o acesso do maquinário às propriedades e áreas 
a serem trabalhadas;
 II - não possuir trator agrícola com potência acima de 65 CV (sessenta e cinco 
cavalos) e equipamentos semelhantes aos que integram o rol de máquinas que integram o acervo 
do munícipio a ser definido por Decreto;
 III - comprovar a inscrição no município através do Cadastro de Produtor Rural - CAD/
PRO, com movimentação positiva no último exercício;
 IV - apresentar Certidão Negativa de Tributos Municipais;
 V - assegurar a viabilidade técnica dos serviços solicitados.
 § 1º O cumprimento dos requisitos estabelecidos neste artigo será objeto de relatório 
de inspeção elaborado pela Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento.
 § 2º Em caso de deferimento do pedido será formalizado o competente termo de 
cessão onerosa, a título precário, que figurará como cedente o Município de Primeiro de Maio e 
cessionário o solicitante.  
 § 3º O termo de cessão será publicado no átrio da prefeitura.
 § 4º Não será cedido em hipótese alguma o servidor público que opera a máquina 
ou o veículo. 
 Art. 4º A cessão de uso obedecerá a ordem de deferimento dos pedidos, considerando-se:
 I - Melhoria e manutenção das vias de acesso, secundárias e terciárias, das proprie-
dades rurais e vias destinadas ao escoamento da produção agrícola, mediante o ensaibramento e 
colocação de cascalho.
 II – O disposto no artigo 8º da lei municipal nº 722/2019.
 III - quando houver necessidade de licenciamento dos órgãos ambientais, esta deverá 
ser previamente providenciada pelo produtor rural beneficiário desta Lei;
 IV - apresentação de projeto das obras e serviços que serão realizados na propriedade 
urbana ou rural;
 Art. 5º O Poder Executivo, mediante Decreto, regulamentará a utilização da cessão 
dos bens móveis em relação ao tamanho da área a ser atendida, número de horas trabalhadas e a 
periodicidade do atendimento. 
 Art. 6º. Os equipamentos somente serão utilizados em serviços em que haja ade-
quação técnica, sendo vedada qualquer autorização que possibilite o desvio da finalidade desta lei.
 Art. 7º. O Poder Executivo, mediante Decreto, indicará os bens móveis passíveis de 
cessão.
 Parágrafo único: A cessão dos bens móveis à particulares somente será efetuada 
após realização de análise pela Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento, respeitada a 
conveniência e preferência para utilização destes pelo Município de Primeiro de Maio e, em caso 
de necessidade, pela Defesa Civil. 

Capítulo III
DA REMUNERAÇÃO PELOS SERVIÇOS

 Art. 8º. O Poder Executivo, mediante Decreto, fixará o preço público pela cessão dos 
equipamentos que trata esta lei.

Capítulo IV
DISPOSIÇÕES FINAIS

 Art. 9º. O Conselho Municipal de Agricultura poderá fiscalizar a cessão do uso dos 
equipamentos, primando pela preservação do bom uso do patrimônio público, podendo denunciar 
ao Chefe do Poder Executivo Municipal a ocorrência de qualquer irregularidade.
 Art. 10 A responsabilidade do uso será do cessionário, aplicando no que couber em 
caso de dano ao bem público, as disposições previstas na lei nº 10.520/2002 – Código Civil Brasileiro. 
 Art. 11 Aplica-se, subsidiariamente, no que couber a Lei Municipal nº 722/2019.

 Art. 12 A presente Lei, no prazo de 90 (noventa) dias, será regulamentada pelo Poder 
Executivo.
 Art. 13 As despesas com a presente Lei correrão por conta de dotações próprias da 
Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento.
 Art. 14 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
 Edifício da Prefeitura Municipal de Primeiro de Maio, 
 Em 26 de maio de 2021.

Bruna de Oliveira Casanova
Prefeita Municipal

LEI Nº 791/2021
 Altera o artigo 41 da Lei n. 184/1994, e dá outras providências.
 A Câmara Municipal de Primeiro de Maio, Estado do Paraná, aprovou e eu, Prefeita 
Municipal, sanciono a seguinte Lei:
 Artigo 1º Fica alterado o artigo 41 da Lei n. 184/1994, de 23 de setembro de 1994, 
que passa a vigorar com a seguinte redação:
 “Art. 41 O Quadro de Referência de Vencimento estabelecido no artigo 12, será 
reajustado, na data-base mês de Janeiro, através de Lei específica, em conformidade com o art. 
37, inciso X da CF e artigo 62, X da Lei Orgânica Municipal.
 § 1° O Poder Executivo Municipal, consultada a disponibilidade orçamentária e 
financeira, poderá conceder, através de Lei, antecipações de reajustes no Quadro de Referência 
de Vencimento, nos meses imediatamente anteriores à sua concessão.
 ........................................”
 Artigo 2° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
 Edifício da Prefeitura Municipal de Primeiro de Maio, Paraná, Em 21 de dezembro 
de 2021.

Bruna de Oliveira Casanova
Prefeita Municipal

LEI N°. 792/2021
 SÚMULA: DISPÕE SOBRE O PPA – PLANO PLURIANUAL DO MUNICÍPIO DE 
PRIMEIRO DE MAIO, ESTADO DO PARANÁ, PARA O QUADRIÊNIO DE 2022 A 2025, E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
 BRUNA DE OLIVEIRA CASANOVA, Prefeito Interino Municipal de Primeiro de Maio, 
Estado do Paraná, faz saber a todos os habitantes do Município, que a Câmara Municipal aprovou 
e eu sanciono a seguinte:  
 L E I :
 Artigo - 1º - O Plano Plurianual da Administração Pública Municipal de Primeiro de 
Maio e seus Fundos para o quadriênio de 2022 a 2025, contemplará as despesas de capital e outras 
delas decorrentes, e para as relativas aos programas de duração continuada, em conformidade 
com os Anexos integrantes desta lei.   
 § 1º - Os Anexos que compõem o Plano Plurianual serão estruturados por Entidades, 
Órgãos, Unidades Orçamentárias, Funções, Sub-Funções, Programas, Projeto/Atividades ou 
Operações Especiais, Rubricas da Receita e Elementos da Despesa. 
 § 2º - Para fins desta Lei considera-se:
 I – Programa – o instrumento de organização da ação governamental visando o 
alcance dos objetivos pretendidos;  
 II – Objetivos – os resultados que se pretende alcançar com a realização das ações 
de governo;
 III – Público Alvo – população a que se destina o programa;
 IV – Projeto/Atividade ou Operações Especiais – a especificação da natureza da 
ação que se pretende realizar;
 V – Ações – o conjunto de procedimentos e trabalhos governamentais com vistas à 
execução do programa;
 VI – Produto – a designação que se deve dar aos bens e serviços produzidos em 
cada ação governamental na execução do programa; 
 VII – Unidade de Medida – a designação que se deve dar à quantificação do produto 
que se espera obter;
 VIII – Metas – os objetivos quantitativos em termos de produtos e resultados a 
alcançar;
 Artigo - 2º - Os objetivos da Administração constituídas por Projetos e Atividades 
ou Operações Especiais para o quadriênio 2022 a 2025, são aquelas constantes do Anexo VI – 
Parâmetros das Despesas por Projetos e Atividades.    
 Artigo - 3º - As Metas Físicas, Produto, Unidade de Medida, Posição atual e desejado 
ao final por Ações em cada Programa, são aquelas demonstradas no Anexo VII – Informações por 
Programas, indicadores, Ações e Metas Físicas.   
 Artigo - 4º - Os valores dos Anexos integrantes desta Lei estão orçados a preços 
correntes, com a projeção de 10% (dez por cento) ao ano.   
 Artigo - 5º - As alterações na programação deste Plano Plurianual, poderão ser 
promovidas mediante Lei específica votada na Câmara Municipal.    
 Parágrafo Único – O Executivo Municipal poderá enviar à Câmara Municipal, solicita-
ção para a adequação do PPA - Plano Plurianual, LDO - Lei de Diretrizes Orçamentária e LOA – Lei 
Orçamentária Anual.
 Artigo - 6º - O Poder Executivo Municipal poderá aumentar ou diminuir as metas físicas 
estabelecidas, a fim de compatibilizar a despesa orçada com a receita estimada em cada exercício na 
execução da Lei Orçamentaria Anual, de forma a assegurar o permanente equilíbrio das contas públicas.   
 Artigo - 7º - As prioridades da Administração Municipal em cada exercício serão 
expressas na Lei de Diretrizes Orçamentárias e extraídas dos Anexos desta Lei, adequando a 
realidade de cada período de execução.   
 Artigo - 8º - Nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro, 
poderá ser iniciado sem prévia inclusão no Plano Plurianual, ou sem lei que autorize sua Inclusão.
 Artigo – 9º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 
 Edifício da Prefeitura Municipal de Primeiro de Maio, aos 22 dias do mês de agosto 
de 2021.

Bruna de Oliveira Casanova
Prefeita Municipal 

Lei nº 793/2021
 Súmula: Dispõe sobre as alterações na Lei nº 777/2021, Lei de Diretrizes Orçamentária 
e seus anexos para o exercício de 2022, e dá outras providências. 
 A CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMEIRO DE MAIO, Estado do Paraná, aprovou e Eu 
Prefeito Municipal, sancionarei a seguinte 
 L   E   I:-
 Artigo - 1º - O Orçamento do Município de Primeiro de Maio, Estado do Paraná, para 
o exercício de 2022, será elaborado e executado observando as diretrizes, objetivos, prioridades e 
metas estabelecidas nesta lei, compreendendo:
 I     - as Metas Fiscais;
 II    - as Prioridades da Administração Municipal; 
 III   - a Estrutura dos Orçamentos;
 IV   - as Diretrizes para a Elaboração do Orçamento do Município;
 V    - as Disposições sobre a Dívida Pública Municipal;
 VI   - as Disposições sobre Despesas com Pessoal;
 VII  - as Disposições sobre Alterações na Legislação Tributária; e
 VIII - as Disposições Gerais.
 I - DAS METAS FISCAIS
 Artigo - 2º - Em cumprimento ao estabelecido no artigo 4º da Lei Complementar nº. 
101, de 04 de maio de 2000, as metas fiscais de receitas, despesas, resultado primário, nominal e 
montante da dívida pública para o exercício de 2022, estão identificados nos Demonstrativos desta 
Lei, em conformidade com a Portaria nº 375, de 8 de julho de 2020 -STN, que aprova a 11ª Edição 
do Manual de Demonstrativos Fiscais – MDF, que foram efetuadas alterações no Demonstrativo 
de Metas Anuais para adequação ao Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal do RREO, 
o qual destaca as principais receitas e despesas e os juros e variações ativas e passivas.
 Artigo - 3º - A Lei Orçamentária Anual abrangerá as Entidades da Administração Direta, 
Indireta constituídas pelas Autarquias, Fundações, Fundos, Empresas Públicas e Sociedades de 
Economia Mista que recebem recursos do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social.
 Artigo - 4º - O Anexo de Riscos Fiscais, § 3º do art. 4º da LRF, obedece às deter-
minações da Portaria nº 375, de 8 de julho de 2020 -STN, que aprova a 11ª Edição do Manual de 
Demonstrativos Fiscais – MDF, que foram efetuadas alterações no Demonstrativo de Metas Anuais 
para adequação ao Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal do RREO, o qual destaca 
as principais receitas e despesas e os juros e variações ativas e passivas.
 Artigo - 5º - Os Anexos de Riscos Fiscais e Metas Fiscais desta Lei constituem-se 
dos seguintes:
 – PARTE I – ANEXOS DE RISCOS FISCAIS
 – DEMONSTRATIVOS DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS.
 – PARTE II – ANEXOS DE METAS FISCAIS
 – DEMONSTRATIVO I – METAS ANUAIS.
 – DEMONSTRATIVO II – AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS 
DO   EXERCÍCIO ANTERIOR.
 – DEMONSTRATIVO III – METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS 
FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES.
 – DEMONSTRATIVO IV – EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO.
 – DEMONSTRATIVO V – ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS 
COM A ALIENÇÃO DE ATIVOS.

 – DEMONSTRATIVO VI – AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO 
FINANCEIRA E ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES.
 – DEMONSTRATIVO VII – ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE 
RECEITA.
 – DEMONSTRATIVO VIII – MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGA-
TÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO.
 Parágrafo Único - Os Demonstrativos referidos neste artigo serão apurados em cada 
Unidade Gestora e a sua consolidação constituirá nas Metas Fiscais do Município.  
 Riscos Fiscais e Providências
 Artigo - 6º - Em cumprimento ao § 3º do Art. 4º da LRF a Lei de Diretrizes Orçamen-
tárias – LDO 2022, deverá conter o Anexo de Riscos Fiscais e Providências.
 Metas Anuais
 Artigo - 7º - Em cumprimento ao § 1º, do art. 4º, da Lei de Complementar nº. 101/2000, 
o Demonstrativo I - Metas Anuais serão elaboradas em valores Correntes e Constantes, relativos a 
Receitas, Despesas, Resultado Primário e Nominal e Montante da Dívida Pública, para o Exercício 
de Referência 2021 e para os dois seguintes.
 § 1º - Os valores correntes dos exercícios de 2022, 2023 e 2024, deverão levar 
em conta a previsão de aumento ou redução das despesas de caráter continuado, resultantes da 
concessão de aumento salarial, incremento de programas ou atividades incentivadas, inclusão ou 
eliminação de programas, projetos ou atividades. Os valores constantes utilizam o parâmetro do 
Índice Oficial de Inflação Anual, Portaria nº 375, de 8 de julho de 2020 -STN, que aprova a 11ª Edição 
do Manual de Demonstrativos Fiscais – MDF, que foram efetuadas alterações no Demonstrativo de 
Metas Anuais para adequação ao Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal do RREO, o 
qual destaca as principais receitas e despesas e os juros e variações ativas e passivas.
 § 2º - Os valores da coluna "% PIB" são calculados mediante a aplicação do cálculo 
dos valores correntes, divididos pelo PIB Estadual, multiplicados por 100.
 § 3º - Em cumprimento ao estabelecido pela Portaria nº 375, de 8 de julho de 2020 
-STN, que aprova a 11ª Edição do Manual de Demonstrativos Fiscais – MDF, que foram efetuadas 
alterações no Demonstrativo de Metas Anuais para adequação ao Demonstrativo dos Resultados 
Primário e Nominal do RREO, o qual destaca as principais receitas e despesas e os juros e variações 
ativas e passivas, as METAS ANUAIS DA LDO 2020, passam a conter o cálculo do percentual em 
relação à Receita Corrente Líquida do respectivo Estado da Federação.
 Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do Exercício Anterior
 Artigo - 8º - Atendendo ao disposto no § 2º, inciso I, do Art. 4º da LRF, o Demonstra-
tivo II - Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do Exercício Anterior, tem como finalidade 
estabelecer um comparativo entre as metas fixadas e o resultado obtido no exercício orçamentário 
anterior, de Receitas, Despesas, Resultado Primário e Nominal, Dívida Pública Consolidada e Dívida 
Consolidada Líquida, incluindo análise dos fatores determinantes do alcance ou não dos valores 
estabelecidos como metas.
 Parágrafo único – Em cumprimento ao estabelecido na Portaria nº 375, de 8 de julho 
de 2020 -STN, que aprova a 11ª Edição do Manual de Demonstrativos Fiscais – MDF, as METAS 
FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR da LDO 2022, passam a conter o cálculo do percentual em 
Relação à Receita Corrente Líquida do respectivo Estado da Federação.
 Metas Fiscais Atuais Comparadas com as Fixadas nos Três Exercícios Anteriores
 Artigo - 9º - De acordo com o § 2º, item II, do Art. 4º da LRF, o Demonstrativo III - Metas 
Fiscais Atuais Comparadas com as Fixadas nos Três Exercícios Anteriores, de Receitas, Despesas, 
Resultado Primário e Nominal, Dívida Pública Consolidada e Dívida Consolidada Líquida, deverão 
estar instruídos com memória e metodologia de cálculo que justifiquem os resultados pretendidos, 
comparando-as com as fixadas nos três exercícios anteriores e evidenciando a consistência delas 
com as premissas e os objetivos da Política Econômica Nacional.
 Parágrafo único - Objetivando maior consistência e subsídio às análises, os valores 
devem ser demonstrados em valores correntes e constantes, utilizando-se os mesmos índices já 
comentados no Demonstrativo I.
 Evolução do Patrimônio Líquido
 Artigo - 10 - Em obediência ao § 2º, inciso III, do Art. 4º da LRF, o Demonstrativo 
IV - Evolução do Patrimônio Líquido, deve traduzir as variações do Patrimônio de cada Ente do 
Município e sua Consolidação.
 Parágrafo Único - O Demonstrativo apresentará em separado a situação do Patrimônio 
Líquido do Regime Previdenciário.
 Origem e Aplicação dos Recursos Obtidos com a Alienação de Ativos
 Artigo - 11 - O § 2º, inciso III, do Art. 4º da LRF, que trata da Evolução do Patrimônio 
Líquido, estabelece também, que os recursos obtidos com a alienação de ativos que integram o 
referido patrimônio, devem ser reaplicados em despesas de capital, salvo se destinada por Lei aos 
regimes de previdência social, geral ou próprio dos servidores públicos. O Demonstrativo V - Origem 
e Aplicação dos Recursos Obtidos com a Alienação de Ativos deve estabelecer de onde foram obtidos 
os recursos e onde foram aplicados.
 Parágrafo Único - O Demonstrativo apresentará em separado a situação do Patrimônio 
Líquido do Regime Previdenciário
 Avaliação da Situação Financeira e Atuarial do Regime Próprio da Previdência dos 
Serviços Públicos em extinção.
 Artigo - 12 - Em razão do que está estabelecido no § 2º, inciso IV, alínea "a", do Art. 
4º, da LRF, o Anexo de Metas Fiscais integrante da Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO, deverá 
conter a avaliação da situação financeira e atuarial do regime próprio dos servidores municipais, 
nos três últimos exercícios. O Demonstrativo VI - Avaliação da Situação Financeira e Atuarial do 
Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos, seguindo as orientações na apresentação 
das Receitas e Despesas com a Administração do RPPS será mostrada em um quadro separado 
ao invés de constarem dos quadros do Plano Previdenciário e Financeiro, conforme disciplinado 
pela Portaria nº 375, de 08 de julho de 2020.
 Estimativa e Compensação da Renúncia de Receita
 Artigo - 13 - Conforme estabelecido no § 2º, inciso V, do Art. 4º, da LRF, o Anexo 
de Metas Fiscais deverá conter um demonstrativo que indique a natureza da renúncia fiscal e sua 
compensação, de maneira a propiciar equilíbrio das contas públicas. 
 § 1º - A renúncia compreende incentivos fiscais, anistia, remissão, subsídio, crédito 
presumido, concessão de isenção, alteração de alíquota ou modificação da base de cálculo e outros 
benefícios que correspondam à tratamento diferenciado.
 § 2º - A compensação será acompanhada de medidas provenientes do aumento da receita, 
elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição.
 Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado
 Artigo - 14 - O Art. 17, da LRF, considera obrigatória de caráter continuado a despesa 
corrente derivada de lei, medida provisória ou ato administrativo normativo que fixem para o ente 
obrigação legal de sua execução por um período superior a dois exercícios.
 Parágrafo Único - O Demonstrativo VIII - Margem de Expansão das Despesas de 
Caráter Continuado, destina-se a permitir possível inclusão de eventuais programas, projetos ou 
atividades que venham caracterizar a criação de despesas de caráter continuado.
 Memória e Metodologia de Cálculos das Metas Anuais de Receitas, Despesas, 
Resultado Primário, Resultado Nominal e Montante da Dívida Pública.
 Metodologia e Memória de Cálculo das Metas Anuais das Receitas e Despesas
 Artigo - 15 - O § 2º, inciso II, do Art. 4º, da LRF, determina que o demonstrativo de 
Metas Anuais seja instruído com memória e metodologia de cálculo que justifiquem os resultados 
pretendidos, comparando-as com as fixadas nos três exercícios anteriores, e evidenciando a 
consistência delas com as premissas e os objetivos da política econômica nacional.
 Parágrafo Único - De conformidade com a Portaria nº 375, de 8 de julho de 2020 -STN, 
que aprova a 11ª Edição do Manual de Demonstrativos Fiscais – MDF, a base de dados da receita 
e da despesa constitui-se dos valores arrecadados na receita realizada e na despesa executada 
nos três exercícios anteriores e das previsões para 2022, 2023 e 2024.
 Metodologia e Memória de Cálculo das Metas Anuais do Resultado Primário
 Artigo - 16 - A finalidade do conceito de Resultado Primário é indicar se os níveis de 
gastos orçamentários são compatíveis com sua arrecadação, ou seja, se as receitas não financeiras 
são capazes de suportar as despesas não financeiras.
 Parágrafo Único - O cálculo da Meta de Resultado Primário deverá obedecer à meto-
dologia estabelecida pelo Governo Federal, através das Portarias expedidas pela STN - Secretaria 
do Tesouro Nacional, e às normas da contabilidade pública.
 Metodologia e Memória de Cálculo das Metas Anuais do Resultado Nominal
 Artigo - 17 - O cálculo do Resultado Nominal deverá obedecer à metodologia deter-
minada pelo Governo Federal, com regulamentação pela STN.
 Parágrafo Único - O cálculo das Metas Anuais do Resultado Nominal deverá levar 
em conta a Dívida Consolidada, da qual deverá ser deduzido o Ativo Disponível, mais Haveres 
Financeiros menos Restos a Pagar Processados, que resultará na Dívida Consolidada Líquida, 
que somada às Receitas de Privatizações e deduzidos os Passivos Reconhecidos, resultará na 
Dívida Fiscal Líquida.
 Metodologia e Memória de Cálculo das Metas Anuais do Montante da Dívida Pública
 Artigo - 18 - Dívida Pública é o montante das obrigações assumidas pelo ente da 
Federação. Esta é representada pela emissão de títulos, operações de créditos e precatórios judiciais.   
 Parágrafo Único - Utiliza a base de dados de Balanços e Balancetes para sua 
elaboração, constituída dos valores apurados nos exercícios anteriores e da projeção dos valores 
para 2022, 2023 e 2024.  
 II - DAS PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
 Artigo - 19 - As prioridades e metas da Administração Municipal para o exercício 
financeiro de 2022 estarão definidas e demonstradas no Plano Plurianual de 2022 a 2025 compatíveis 
com os objetivos e normas estabelecidas nesta lei.
 § 1º - Os recursos estimados na Lei Orçamentária para 2022 serão destinados, 
preferencialmente, para as prioridades e metas estabelecidas nos Anexos do Plano Plurianual não 
se constituindo, todavia, em limite à programação das despesas.
 § 2º - Na elaboração da proposta orçamentária para 2022 o Poder Executivo poderá 


